
Dodatek č. NS/OZP -0236/2018 - DOS ke smlouvě o pronájmu movité 
věci ě. NS/OZP-0236/2018 ze dne 10.5.2018
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1. Pronajímatel:

Název:
sídlo:
zapsaná:

zastoupení:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

2. Nájemce:

Název:
sídlo:
zastoupené:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Marius Pedersen a.s.
Průběžná 1940/3. Hradec Králové, PSČ 500 09 
v obchodním rejstříku u BCrajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, 
vložka 389
Jiří Herold, na základě plné moci udělené představenstvem společnosti
42194920
CZ42194920
ČSOB a.s.
8787063/0300

Město Jaroměř
nám. Československé armády 16, Jaroměř, PSČ 551 01
Josefem Horáčkem - starostou města
00272728
CZ00272728
Komerční banka Náchod
9005-820551/0100

spolu uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jako „ObčZ“ nebo „občanský zákoník“), tuto

Nájemní smlouvu na pronájem věcí movitých - odpadových nádob pro ukládání odpadů

Článek č. I se nahrazuje a nově zní:

I.
Úvodní ustanovení

Pronajímatel prohlašuje, že je vlastníkem odpadových nádob 120 1 pro shromažďování 
separovaných odpadů v těchto typech, počtech a barevném provedení:

Typ nádoby Počet nádob
120 1 žlutá na ukládání plastů 900 ks
120 1 modrá na ukládání papíru 900 ks

II.
Závěrečná ustanovení

1) Pronajímatel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy prostřednictvím registru smluv 
ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění 
smlouvy v registru smluv provede výhradně nájemce.

2) Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.



3) Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města usnesením č. 0587-16-2020-OZP-RJVI ze
dne 27.5.2020

4) Ostatní ustanovení smlouvy č. NS/OZP-0236/2018 ze dne 10.05.2018 zůstávají v platnosti.
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V Rychnovku dne 2020 V Jaroměři dne X S ‘■j . 2020


